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Z R I A Ď O V A C I A    L I S T I N A  
rozpočtovej organizácie  

JESIENKA - zariadenie pre seniorov a denný stacionár 
 
Mesto Bytča , Nám. Slovenskej republiky č.1 v zmysle § 11 ods. 4 písm. l zákona SNR č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, v zmysle  § 21 - § 23 
zákona NR SR č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov a v zmysle § 80 písm. i), § 35 a § 40 zákona NR SR č. 448/2008 
Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom 
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov      v y d á v a     túto  
zriaďovaciu listinu :  
 
 
Zriaďovateľ :  Mesto  Bytča, Námestie SR č.1, 014 38 Bytča 
                          IČO: 00321192 
 
Názov organizácie:  JESIENKA – zariadenie pre seniorov a denný stacionár  
 
Sídlo organizácie:  Treskoňova ul. č.813,  Bytča 
 
IČO:  422 199 73 
 
Forma hospodárenia:  rozpočtová organizácia 
 
Dátum zriadenia:  01.03.2012 
 
Štatutárny orgán:  riaditeľ/-ka 
 
Doba trvania organizácie: rozpočtová organizácia sa zriaďuje na dobu neurčitú  
 
 
 



Čl. l 
Predmet činnosti 

 
Rozpočtová organizácia JESIENKA – zariadenie pre seniorov a denný stacionár (ďalej len 
„organizácia“) je zriadená za účelom poskytovania sociálnych služieb  plnoletej fyzickej 
osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych 
službách, ak jej nemožno poskytnúť terénnu opatrovateľskú službu. Sociálne služby budú 
poskytované pobytovou formou nepretržite celoročne a na obmedzený čas počas dňa.  
 
V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba  na neurčitý čas :  
a) fyzickej  osobe, ktorá  dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby     
    podľa prílohy č. 3, alebo  
b) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie   sociálnej   služby   v   tomto  
     zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov. 
 
V zariadení pre seniorov sa poskytujú : 
1. odborné činnosti  
    -   pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby 
    -   sociálne poradenstvo 
    -   sociálna rehabilitácia 
    -   ošetrovateľská starostlivosť 
    -   osobné vybavenie 
    -   terapie 
2.  obslužné činnosti 
    -   ubytovanie 
    -   stravovanie 
    -   upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva 
3. ďalšie činnosti  
    -   utváranie podmienok na úschovu cenných vecí a  záujmovú činnosť 
 
V dennom stacionári sa poskytuje sociálna služba  fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na 
pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len 
na určitý čas počas dňa. 
 
V dennom stacionári sa 
a) poskytuje 
    - pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, 
    - sociálne poradenstvo, 
    - sociálna rehabilitácia, 
    - stravovanie, 
b) zabezpečuje 
    - pracovná terapia, 
    - záujmová činnosť 
 
V dennom stacionári sa poskytuje sociálne poradenstvo aj rodine alebo inej fyzickej osobe, 
ktorá zabezpečuje pomoc fyzickej osobe v domácom prostredí, na účel spolupráce pri 
sociálnej rehabilitácii. 



 
Jedáleň 
 
V jedálni sa poskytuje stravovanie fyzickej osobe, ktorá 
a) nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných        
    potrieb, 
b) má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo 
c) dovŕšila dôchodkový vek 
 
Jedáleň môže poskytovať stravovanie aj prostredníctvom donášky stravy do domácnosti 
fyzickej  osoby uvedenej v odseku 1 písm. b) a c). 
 
 

Čl. ll 
Štatutárny orgán 

 
1. Štatutárnym orgánom rozpočtovej organizácie JESIENKA – zariadenie pre seniorov a denný 
    stacionár, Treskoňova č.813, Bytča  je  riaditeľ/-ka,  ktorého  na    návrh  primátora   mesta  
    vymenúva a odvoláva uznesením Mestské zastupiteľstvo Mesta Bytča . 
2. Štatutárny  orgán  riadi  činnosť  Zariadenia  pre seniorov Jesienka v súlade so zriaďovacou 
    listinou, má právnu subjektivitu a zodpovedá za činnosť zariadenia. 
3. Riaditeľ/-ka  zariadenia  ustanovuje  svojho  zástupcu  z  radov zamestnancov   organizácie,              
    ktorých priamo riadi. 
4. Organizačnú  štruktúru  a  náplň  činnosti  jednotlivých  pracovísk  a  ich  vzájomné   vzťahy  
    upravuje  organizačný   poriadok   zariadenia,   ktorý   vydáva   riaditeľ/-ka  organizácie  po 
    schválení  primátorom Mesta Bytča. 
 
 
 

Čl. lll 
Hospodárenie organizácie a správa majetku 

 
1. Organizácia  je  právnická  osoba,  ktorá  je  svojimi  príjmami  a výdavkami  napojená   na  
    rozpočet  Mesta Bytča. 
2. Organizácia  hospodári  samostatne  podľa schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré jej  
    určí  zriaďovateľ  v  rámci svojho rozpočtu. S rozpočtovými prostriedkami a s prostriedkami  
    prijatými  od  iných  subjektov  hospodári  v súlade so  Štatútom Mesta Bytča a príslušnými  
    všeobecne  záväznými  právnymi predpismi. Zostavuje svoj rozpočet príjmov a výdavkov na  
    príslušný rozpočtový rok, pričom sa riadi záväznými ukazovateľmi určenými zriaďovateľom. 
3. Organizácia   je  povinná  predkladať  v  termínoch  určených  zriaďovateľom  na  rokovanie  
    Mestského zastupiteľstva  Mesta  Bytča  správu  o plnení  stanoveného  predmetu  činnosti  
    rozpočtovej  organizácie  v   súlade   s touto   zriaďovacou    listinou ,  vykonať   po  uplynutí  
    rozpočtového  roka   zúčtovanie  finančných   vzťahov   s   rozpočtom   zriaďovateľa    podľa  
    pokynov zriaďovateľa. 
4. Organizácia  nemôže   vykonávať   podnikateľskú  činnosť,  nemôže  byť  zakladateľom   ani 
    zriaďovateľom  inej právnickej osoby.  



 
5. Organizácia  spravuje  majetok,  ktorý  má  zverený   do   správy   zriaďovateľom.  Uvedený  
    majetok využíva na plnenie stanoveného predmetu činnosti touto zriaďovacou  listinou. 
    Vymedzenie majetku, ktorý má do správy zverený RO tvorí prílohu tejto Zriaďovacej listiny.  
6. Pri   hospodárení  s  majetkom  zvereným  do  správy  organizácia  postupuje  v súlade    so  
    zásadami   hospodárenia   s  majetkom     Mesta   Bytča   a    zákonom   č. 523/2004  Z. z. o  
    rozpočtových pravidlách verejnej správy  a  o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  
    neskorších  predpisov  a zákonom  č. 583/2004  Z. z.  o  rozpočtových  pravidlách   územnej 
    samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 
 

Čl. lV 
Záverečné ustanovenia 

 
 
1. Rozpočtová organizácia JESIENKA – zariadenie pre seniorov a denný stacionár, Treskoňova  
    č.813, Bytča sa zriaďuje na dobu neurčitú. 
 
2. Dodatky  a  zmeny  zriaďovacej  listiny  môže  vykonať  na podnet zriaďovateľa rozpočtovej  
    organizácie mestské zastupiteľstvo Mesta Bytča  uznesením. 
 
3. Právne  vzťahy  neupravené  v zriaďovacej  listine   sa  spravujú     príslušnými    všeobecne 
     záväznými právnymi predpismi. 
 
4. Mestské zastupiteľstvo Mesta Bytča dňa 23.februára 2012 schválilo  uznesením  č. 4/2012  
    Zriaďovaciu listinu rozpočtovej  organizácie  JESIENKA – zariadenie  pre  seniorov  a  denný 
    stacionár s účinnosťou od 01.03.2012.  
 
5. Mestské   zastupiteľstvo   Mesta   Bytča   dňa   23.februára  2012  vymenovalo    uznesením                        
    č. 4/2012   Mgr. Adrianu Tichú,   bytom   Na Sahare 1359/30,   014 01  Bytča   za  riaditeľku       
    Rozpočtovej   organizácie    JESIENKA –      zariadenie    pre   seniorov  a      denný stacionár  
   s účinnosťou od 01.03.2012.  
 
 
 
 
 
 
 
V Bytči dňa 24.2.2012                                                                      Miroslav  Minárčik 
                                                                                                          primátor Mesta Bytča 
 
 
 
 
 
 
 
 


